தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

11.11.2020

முன்னிைல

திரு. சு.முத்துராஜ், பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"

*****
வழக்கு எண். SA 2474/D/2020
திரு R. அந்ேதாணி ேசவிய

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ வட்டாரக்கல்வி,

வட்டாரக்கல்வி அலுவல

அலுவலகம்,

ேதவக்ேகாட்ைட, சிவகங்ைக மாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

18.11.2019

பதில் அளித்த நாள்

09.12.2019

பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

07.01.2020

பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

26.02.2020

****

ஆைண
தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில், தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாததால்,
இன்று

(11.11.2020)

ெதாைலேபசி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

மனுதாரrன்

வாயிலாக
மனுவில்

ெதாட புெகாண்டு
ெதாைலேபசி

/

விசாரைண

அைலேபசி

எண்

குறிப்பிடப்படாததால் இன்ைறய விசாரைணயில் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல
அலுவலம்,

திருமதி. பrமளா, வட்டாரக்கல்வி அலுவல , வட்டாரக்கல்வி

ேதவக்ேகாட்ைட,

சிவகங்ைக

மாவட்டம்

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

விசாரைணயில் பங்ேகற்றா .
2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

ேதவக்ேகாட்ைட வட்டாரக்கல்வி அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள
மனுவில், 03.09.2019 மற்றும் 05.09.2019 ஆகிய ேததிகளிட்ட மனுக்களின் மீ து எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்ைகயின்
கல்வித்துைற

விவரம்,

இயக்குநrன்

அரசுப்பள்ளி
உrய

அல்லது

அனுமதி

அரசு

(NOC)

உதவி

ெபற்று

ெபறும்

பள்ளி

ஆசிrய ,

ெவளிநாட்டிற்கு

ெசல்வது

2
ெதாட பாகவும், விடுமுைறக் காலங்களில் இருக்கும்ேபாது ேத விைன எழுதுவதற்கு ஈட்டா
விடுப்பு (UEL) ேகாr விண்ணப்பிக்க ேவண்டுமா என்பதற்கான அரசாைண விதிமுைறகள்
இருப்பின்

அவற்றின்

நகல்,

2019-2020

ஆகிய

கல்வியாண்டின்

இரண்டாம்

பருவ

பாடப்புத்தகங்கள் பள்ளிகள்ேதாறும் வழங்குவதற்கு அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் விவரம்,
2015 முதல் 2020 வைர ஆகிய ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் இலவசப்பாடப் புத்தகங்கள் பள்ளிகள்
ேதாறும் வழங்க தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட நிதி விவரம், 2010 முதல் 2019 ஆண்டு
வைர

ேதவக்ேகாட்ைட

இதர

ெசலவின

வட்டாரக்கல்வி

நிதி

விவரம்,

அலுவலகத்திற்கு

2019-2020ஆம்

ஆண்டுேதாறும்

கல்வியாண்டில்

வழங்கப்படும்

ஆசிrய களின்

மாத

ஊதியத்தில் பிடித்தம் ெசய்யப்பட்ட வருமானவrத் ெதாைகயின் முழு விவரம், அரசுப்பள்ளி
அல்லது

அரசு

உதவி

ெபறும்

பள்ளி

ஆசிrய ,

தமிழக

அரசின்

மருத்துவக்காப்பீடுத்

திட்டத்தில் இைணய ேவண்டியது கட்டாயமானதா என்ற விவரம் உள்ளிட்ட விவரங்கைள
ெமாத்தம் 7 இனங்களில் தகவல்களாக வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .
3.

மனுதார

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)

மற்றும் 19(3)-ன் கீ ழான தனது முதல் மற்றும் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுக்கைளத்
தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (11.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயில்

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு ஏற்ெகனேவ தகவல்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், மீ ண்டும்
உrய

தகவல்கைள

வழங்குவதற்கு

காலஅவகாசம்

ேவண்டுெமன்றும்

ெதrவித்தா .

மனுதாரrன் மனுவில் ெதாைலேபசி / அைலேபசி எண் குறிப்பிடப்படாததால் இன்ைறய
விசாரைணயில் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
5.

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதாரைர

ெதாட பு

ெகாள்ள

ெசய்து

உrய

இயலாத

நிைலயில்,

தகவல்கைள

மனுதாரrன்

இவ்வாைண

மனுவிைன

கிைடக்கப்ெபற்ற

மீ ண்டும்
பத்து

பrசீலைன

நாட்களுக்குள்

மனுதாரருக்கு வழங்க சிவகங்ைக மாவட்டம், ேதவக்ேகாட்ைட வட்டாரக்கல்வி அலுவலகப்
ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்திரவிடப்பட்டு, இம்ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் மீ தான
விசாரைணைய இவ்வாைணயம் இத்துடன் முடித்துக் ெகாள்கிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 2474/D/2020
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ வட்டாரக்கல்வி,

வட்டாரக்கல்வி அலுவல

அலுவலகம்,

ேதவக்ேகாட்ைட, சிவகங்ைக மாவட்டம்.
மனுதார":திரு R. அந்ேதாணி ேசவிய ,
த/ெப. ராயப்பன்,
எண்.39 L, அழகாபுrநக , இராம்நக ,
ேதவக்ேகாட்ைட, சிவகங்ைக மாவட்டம்.
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